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PRAVIDLA SOUTĚŽE

PŘEDMĚT SOUTĚŽE 

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Nestlé Česko s.r.o. (dále jen „Nestlé“ nebo „Vyhlašovatel“) vyhlašuje soutěž pro grafické designéry  
a ilustrátory, jejímž předmětem je návrh dezénu na plechovku kávy NESCAFÉ AZERA Americano 100g  
a NESCAFÉ AZERA Espresso 100g (dále též jako „Americano“ a „Espresso“, resp. společně jako  
„NESCAFÉ AZERA“ nebo „výrobky“). 

Vyhlašovatel předpokládá, že nejméně 6 (šest) vítězných návrhů bude realizováno v design edici NESCAFÉ  
AZERA a budou v prodeji do vyprodání zásob na území států EMENA.1 

Organizátorem soutěže je CZECHDESIGN.CZ, z. s. (dále jen „CZECHDESIGN“ nebo „Organizátor“), organizace 
dlouhodobě prosazující design do praxe.
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Soutěže se může zúčastnit každý grafický designér, ilustrátor, malíř, student na vysoké/vyšší odborné škole  
s umělecko-průmyslovým zaměřením starší 18 let, s pobytem na území České republiky, Slovenska, Dánska,  
Norska, Švédska nebo Finska (dále též dohromady jako „Státy“ nebo jednotlivě jako „Stát“), resp. designové 
studio působící v týchž Státech, a to s maximálně 2 soutěžními návrhy. 

Porota soutěže vybere:
18 finalistů (Top 3 pro každý Stát)
z kterých bude porotou vybrán 1 úplný vítěz (grand designér)

Veřejnost v ránci hlasování veřejnosti vybere:
pořadí  (1., 2. a 3. místo) v Top 3 v každém státu

Ze soutěže vzejde 18 (osmnáct) finalistů, to znamená 3 (tři) z každého Státu. K tomu z nich bude vybrán  
jeden úplný vítěz soutěže. Všech 18 finalistů zvolí odborná porota. Konečné pořadí umístění finalistů zvolí  
lokální porota včetně hlasování veřejnost v každém ze zůčastněných Států.

1. Pro účely této Soutěže EMENA zahrnuje: Abu Dhabi, Algeria, Austria, Bahrein, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus 
North, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dubai, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Irak, Ireland, Israel, 
Italy, Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lybia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Morocco, Norway,  Netherlands, Oman, Pales-
tine, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Syria, Serbia, Slovakia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Tunisia, 
United Kingdom, Ukraine, Yemen; dále jako “EMENA”.



TÉMA SOUTĚŽE

ZAMĚŘENÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE

TERMÍNY 

Tématem soutěže je Taste of the City. Každé město má svůj příběh, svou atmosféru, svou specifickou příchuť. 
Stejně jako káva. Spoj město a kávu a vyjádři svůj jedinečný pohled na ně. Může to být abstraktní umění i vizuální 
vyprávění – nech svou fantazii pracovat naplno.

Porota bude hodnotit zejména svébytný a nezaměnitelný výtvarný či grafický autorský projev, soulad se značkou 
NESCAFÉ AZERA a návaznost na téma soutěže.

Návrhy se nebudou tematicky vázat na druh kávy (Americano nebo Espresso), mohou ale pracovat s motivy kávy 
jako takové, pokud autor uzná za vhodné.

Soutěž je vypsána jako mezinárodní a otevřená. 

Z přihlášených návrhů zaslaných do soutěže vybere odborná porota 3 (tři) návrhy z každého Státu, které  
nejlépe splnily zadání soutěže. Autoři vítězných návrhů obdrží finanční ocenění. O konečném pořadí umístění 
těchto finalistů proběhne lokální porota. Lokální porota se skládá z 1 zástupce Nestlé, 1 zástupce maloobchod-
ního řetězce a 1 hlasování veřejnosti, které se uskuteční pomocí lokální facebookové stránky Nestlé. V případě 
že zástupce maloobchodního řetězce nebude k dispozici, přebírá tento hlas Nestlé. K tomu se jeden z finalistů 
stane úplným vítězem soutěže (grand designérem) a obdrží další finanční odměnu.
Vyhlašovatel předpokládá realizaci nejméně 6 (šesti) vítězných návrhů. 

Návrhy mohou být realizovány na plechovce Americano a nebo na plechovce Espresso, přičemž rozhodnutí, pro 
který výrobek (Espresso či Americano) bude konkrétní návrh využit, je plně na Vyhlašovateli.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo realizovat i jiný návrh než vítězný, respektive realizovat i více návrhů v případě, že 
odborná porota vysoko ocení i jiné návrhy, resp. pokud vyhlašovatele zaujme i jiný ze soutěžních návrhů. Nárok 
na odměnu pro autora vítězného návrhu, který by z nějakého důvodu nebyl realizován, tím není dotčen.

Bezprostředně po vyhlášení výsledků proběhne spolupráce autorů, jejichž návrhy byly vybrány Vyhlašovatelem 
pro realizaci (dále jen „realizované návrhy“)  se specialisty z Nestlé. Spolupráce proběhne v zemi, kde autor sídlí, 
a jejím výsledkem bude přizpůsobení navrženého obalu všem povinným náležitostem, které musí obal splňovat 
(zejména zákonem dané informace na zadní straně obalu). Uvedení do výroby se předpokládá v roce 2018.

Při uvedení Design edice NESCAFÉ AZERA Americano a Espresso na trh proběhne mediální kampaň, jejíž  
součástí je i propagace autorů realizovaných návrhů.

Termín pro odevzdání soutěžního návrhu je stanoven ode dne vyhlášení soutěže, tj. od 26. 3. 2018, 

do 15. 5. 2018 do 17:00

pomocí elektronického formuláře na http://www.czechdesign.cz/souteze/nescafe-azera-2018

Za datum doručení návrhu je pokládáno úspěšné nahrání do elektronického formuláře. Soutěžící budou  
o úspěšném doručení elektronického dokumentu informováni e-mailem. Maximální velikost souboru je 30MB.

Výsledky soutěže budou veřejnosti po zasedání poroty oznámeny na internetové stránce Organizátora soutěže 
www.czechdesign.cz. 

Autoři vítězných návrhů (18 finalistů a 1 úplný vítěz) a autoři realizovaných návrhů budou o výsledcích obratem 
informováni telefonicky/e-mailem.
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ODMĚNY

POROTA 

Autoři realizovaných návrhů jsou povinni dostavit se k podpisu licenční smlouvy nejpozději  11.6.2018.   
Podpisová schůzka proběhne ve Státě, kde autor sídlí, Vyhlašovatel předpokládá, že to bude v kanceláři Nestlé 
příslušného Státu. Licenční odměna bude autorům uhrazena v souladu s příslušným ustanovením licenční 
smlouvy. Licenční odměna podléhá zdanění dle příslušných českých daňových předpisů při zohlednění smluv  
o zamezení dvojího zdanění.
Po podpisu licenční smlouvy proběhne ve spolupráci s autory úprava návrhů do formátu finálního obalu  
vhodného pro tisk.  Úprava proběhne v termínu 5.6.-18.6.2018.  Pokud autor nebude v tomto termínu  
k dispozici, vyhrazuje si vyhlašovatel právo návrhy upravit.

Předpokládáme uvedení do výroby v roce 2018. 

Úplný vítěz – Grand designér 
 
2,000 EUR

Finalisté v každém Státě

1. místo 1,000 EUR
2. místo 800 EUR
3. místo 500 EUR

Licenční odměna za realizované návrhy

1,000 EUR

Finalisté obdrží finanční odměnu v souvislosti s pořadím umístění. Dále autoři realizovaných návrhů obdrží  
licenční odměnu ve výši 1000 EUR, která jim bude uhrazena za podmínek sjednaných v licenční smlouvě.  
Úplný vítěz navíc obdrží odměnu 3,000 EUR.
Všechny finanční i licenční odměny podléhají zdanění dle příslušných českých daňových předpisů při 
 zohlednění smluv o zamezení dvojího zdanění.

Součástí  odměn pro autory vítězných i realizovaných návrhů je mediální propagace.
Jméno a příjmení autora realizovaného návrhu společně s inspirací (krátký popis základní myšlenky designu) 
bude uvedeno na plechovce kávy NESCAFÉ AZERA v rámci design edice, na sociálních sítích, v tiskové zprávě  
a při další marketingové komunikaci.

Hodiny víceprací při dopracování realizovaného návrhu do výroby ve spolupráci s Nestlé budou autorovi  
hrazeny sazbou 100 EUR/hod. Maximální počet hodin víceprací nepřesáhne 10 hodin.
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Zástupce Nestlé
Zástupce Nestlé 
Zástupce Czechdesign Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign
Odborný porotce Pavel Fuksa, grafický designér a art director
Odborný porotce Ieva Ozola, ilustrátorka



CÍLOVÁ SKUPINA, PRO KTEROU JE NÁVRH URČEN

POŽADAVKY NA NÁVRH 

Kritérii hodnocení poroty jsou:

• svébytný a nápaditý výtvarný/grafický projev, živá barevnost, pozitivní vyznění a návaznost na téma  
soutěže Taste of the City, soulad s  image kávy NESCAFÉ AZERA

• zachování neměnitelných elementů na plechovce (víčko, značka, informace pro spotřebitele atd.)  
a využití takových vizuálních prvků, které nebudou snižovat jejich viditelnost/čitelnost.  

• soulad s tonalitou značky NESCAFÉ AZERA, viditelnost na regále
• uzpůsobení obalu dané cílové skupině, pro kterou je obal určen
• realizovatelnost, vyrobitelnost

Cílovou skupinou design edice NESCAFÉ AZERA, pro kterou jsou návrhy určeny, jsou primárně mladí lidé  
(muži i ženy) ve věku 25—35 let, se středním a vyšším příjmem, žijící převážně ve městě: jsou odvážní, kreativní, 
ambiciózní a žijí moderním způsobem života. Návrh by měl oslovit nejvíce právě tuto skupinu obyvatel.

Soutěžící odevzdává:

1)  Takovouto soutěžní plachtu – elektronicky ve formátu PDF 300dpi, velikosti A3, barevný profil CMYK.

Soutěžící ve svém návrhu zpracovává samostatný dezén (bez povinných prvků) a jeho použití se všemi  
povinnými prvky (viz. Příloha č.1) – tyto prvky nelze v rámci návrhu měnit. Dále je součástí soutěžní plachty  
krátký popis (2 odstavce, inspirační zdroje, příběh vzniku návrhu) a název soutěžního návrhu. 
Tato strana plachty neobsahuje žádné identifikační údaje soutěžícího! Všechny jsou uvedeny pouze  
na rubu plachty.

2) Na další straně soutěžní plachty jsou uvedeny tyto kontaktní údaje soutěžícího:

• jméno autora
• kontakt: e-mail a telefonní číslo
• krátké CV (např. rok narození, předchozí práce, vzdělání)
• číslo bankovního účtu
• státní občanství / residential country

Název soutěžního
návrhu 

dezén

dezén s povinnými prvky

2 odstavce textu:
popis designu,

inspirační zdroje

vizualizace designu
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ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ PRÁCE

Realizován může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky a technologicky možná a vhodná  
pro sériovou výrobu. Povinné informace a elementy na plechovce budou doladěny ve spolupráci se  
specialisty z Nestlé. 

Technické údaje o obalu:

• Obal je vyroben z materiálu: stříbrný plech
• Rozměry obalu: 229,5mm x 133,75mm
• Obsah plechovky: 100g
• Užití barev: max. 6 tiskových barev + bílá – barvy je možno tisknout dvěma způsoby: 

1. tisk barvy rovnou na plechovku. Výsledkem je, že prosvítá stříbrný plech z něhož je vyrobena a vzniká 
metalický efekt 
2. použití podkladové bílé barvy, přes níž se teprve tiskne další barvou. Výsledek je matný.

• Víčko zůstává neměnné, stejně jako ostatní již přítomné grafické prvky obalu (název, druh, složení,…)  
Barvy neměných grafických prvků jsou pantone 166; pantone 4625

Nahrajte soutěžní plachtu v elektronické formě ve formátu PDF a kontaktní údaje pomocí formuláře, který  
se nachází na stránce soutěže na www.czechdesign.cz/souteze/nescafe-azera-2018

Za datum doručení návrhu je pokládán čas úspěšného nahrání do elektronického formuláře. Za včasné doručení 
odpovídá soutěžící. Soutěžící budou o úspěšném odeslání elektronického dokumentu informováni e-mailem.  
Soutěžící souhlasí s komunikací pomocí elektronické pošty a telefonu.

V případě přihlášení více návrhů (maximálně 2) prosíme o odpovídající počet souborů PDF  
(1 návrh =  jeden nahraný soubor PDF), každý návrh se bude hodnotit zvlášť. 
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PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ, ZEJMÉNA AUTORSKOPRÁVNÍ

Soutěžící odesláním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje  
se je dodržovat. Soutěžící je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí 
činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu autorů. Soutěžící garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu nezasá-
hl do  jakýchkoli práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským   
ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním soutěžního návrhu soutěžící prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se  
zhotovením a užitím díla. Výjimkou je případ použití cizího písma v autorově návrhu, které je dovoleno za  
podmínky uvedení autora písma a informace o licenčních podmínkách jeho případného využití. 

V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá soutěžící za veškerou újmu, která by tím Vyhlašovateli vznikla. 

Vyhlašovatel a/nebo Organizátor se zavazují , že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Soutěžící je srozuměn  
s tím, že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být Vyhlašovatelem a/nebo Organizáto-
rem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním, propagačním a marketingovým,  
a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu (v tomto případě bez územního 
omezení). Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, na území zemí EMENA, a to bez časového, 
technologického a množstevního omezení, není-li mezi soutěžícím a Vyhlašovatelem sjednáno jinak. Soutěžní 
práce může být Vyhlašovatelem a nebo Organizátorem dále poskytnuta a ke stejným účelům užita třetími  
osobami.

Výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován,  návrh kolektivu autorů (studia),  bude  
odměna předána jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena licenční smlouva se zástupcem kolektivu), 
jehož jméno bude sděleno organizátorovi v dostatečném časovém předstihu.

Soutěžící souhlasí s komunikací pomocí elektronické pošty a telefonu.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů, a to za podmínek 
korespondujících s ustanoveními příslušných právních předpisů. (zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „Účastník soutěže“), na dobu od 
jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání 
souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném 
případě Vyhlašovatel), resp. zpracovatel (kterým je v daném případě Organizátor), povinen  neprodleně veškeré 
poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od 
Účastníka soutěže získávány na základě elektronické komunikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí 
Organizátorovi soutěže.
Osobní údaje Účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, 
popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
 
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně  
i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. 
Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se záko-
nem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo 
zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými opráv-
něnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro 
ochranu osobních údajů.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s přizpůsobením realizovaného návrhu pro účely jeho výroby a prodeje. 
Tato modifikace bude probíhat ve spolupráci mezi autorem návrhu a vyhlašovatelem jak je popsáno výše  
v Termínech.



Autoři realizovaných návrhů obdrží licenční odměnu po podpisu licenční smlouvy  (licenční smlouva bude 
zveřejněna na stránkách organizátora soutěže). Licenční odměny podléhají zdanění dle příslušných českých 
daňových předpisů při zohlednění smluv o zamezení dvojího zdanění.
Autoři  vítězných návrhů obdrží příslušnou odměnu do 90 dnů ode dne zveřejnění jejich jmen na internetové 
stránce organizátora.

Veškeré dokumenty poskytnuté organizátorovi v rámci soutěže nebudou soutěžícímu vráceny. 

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a výlučné pravomoci mají soudy  
České republiky.

Vyhlašovatel a/nebo Organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné během dvou dnů od  
poroty vybrané finalisty a/nebo vítěze soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo mobilním  
telefonním čísle, které byly uvedeny v přihlášce do soutěže, z důvodů na straně této osoby, zejména pro  
nesprávnost či nefunkčnost e-mailové adresy a/nebo mobilního telefonního čísla. Organizátor ani Vyhlašovatel 
soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Pokud Organizátor 
a/nebo Vyhlašovatel není schopen kontaktovat finalisty během dvou dnů, nárok na výhru tím zaniká.

Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherce/finalista/autor je povinen vypořádat své daňové  
povinnosti, pokud mu v souvislosti s obdržením výhry vzniknou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nerealizovat návrhy. Rozhodnutí Vyhlašovatele je konečné a nelze se proti  
němu odvolat. 

Pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách Organizátora soutěže 
www.czechdesign.cz. 

Organizátor je oprávněn (po předchozí dohodě s Vyhlašovatelem) soutěž kdykoliv kompletně zrušit. Soutěžící 
budou v takovém případě neprodleně informováni.  Organizátor a/nebo Vyhlašovatel si vyhrazují právo upravit 
aktuální podmínky soutěže bez předchozího upozornění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní návrhy jsou v rozporu s právními 
předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže a/nebo osoby jejichž tvorba či jednání je v rozporu 
s principy nabyvatele, resp. poškozuje dobré jméno a pověst nabyvatele, nebudou do soutěže zařazeny. Principy 
nabyvatele jsou k dispozici na https://www.nestle.cz/asset-library/documents/nestle-corporate-business-princi-
ples-czech.pdf; 
Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem/finalistou, resp. její návrh byl realizován, např.  
v důsledku duplicity registrace, nemá nárok na výhru a na realizaci návrhu. Organizátor (po předchozí  dohodě  
s Vyhlašovatelem) si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje znám-
ky nekalého či podvodného jednání, příp. jehož chování je v rozporu s principy nabyvatele. 
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VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

ORGANIZÁTOR A GARANT SOUTĚŽE  

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  

Nestlé Česko s.r.o. náležející do skupiny Nestlé, výrobce nejprodávanější rozpustné kávy na světe - Nescafé.

Nestlé Česko s.r.o., 
Mezi Vodami 2035/31, 143 20 
Praha 4 - Modřany,
IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle C, vložka 10481.

www.nestle.cz 
www.nescafé.cz 

CZECHDESIGN je nejvýznamnějším organizátorem designérských soutěží v ČR, prosazuje design do praxe  
a pomáhá firmám se zapojením designu. Již od roku 2003 se zasazuje o propagaci a rozvoj designu v ČR  
a spravuje nejčtenější webový portál o designu.

CZECHDESIGN.CZ, z. s., 
Vojtěšská 3, 
110 00 Praha 1

www.czechdesign.cz 

Veškeré informace o soutěži naleznete na www.czechdesign.cz/souteze.
Neváhejte nás, prosím, kontaktovat v případě jakýkoliv doplňujících otázek.

Kontaktní osoba pro průběh soutěže:
MgA. Michaela Holubec Birtusová
CZECHDESIGN.CZ
michaela.birtusova@czechdesign.cz
+420 773 541 673


